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Pozměňovací návrh  1 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Humanitární krize v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. varuje před rizikem vypuknutí 

náboženské války; zdůrazňuje nicméně, že 

muslimské autority odmítají a odsuzují IS 

jako islámskou organizaci i jako stát, 

označují činnost IS za odporující 

principům islámu a za hrozbu islámu a 

muslimům na celém světě; je přesvědčen, 

že strategii proti terorismu nelze chápat 

jako zápas mezi civilizacemi nebo 

náboženstvími vedoucí k rasistickým a 

xenofobním představám;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Humanitární krize v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že organizace IS je 

v současné době teroristickou skupinou 

s největšími ekonomickými zdroji, protože 

se jí podařilo získat rozsáhlé zdroje příjmů 

díky ovládnutí ropných polí v Sýrií, 

vyloupením bank a podniků na 

ovládaných územích, prodejem 

starožitností, vymáháním výkupného za 

rukojmí, jakož i díky prostředkům 

poskytnutým různými dárci, zejména 

ze Saúdské  Arábie, Kataru, Kuvajtu a 

Spojených arabských emirátů, 

prostřednictvím bezpečných úložišť; 

vzhledem k tomu, že organizace IS 

ukořistila většinu amerického vojenského 

vybavení v držení irácké armády a může 

snadno nakupovat velmi kvalitní zbraně 

na mezinárodních trzích se zbraněmi; 

vzhledem k tomu, že Rusko nedávno 

v Radě bezpečnosti OSN oznámilo právně 

závaznou iniciativu, aby země přerušily 

transfery finančních prostředků 
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Islámskému státu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Humanitární krize v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že dezintegrace 

irácko-syrské hranice v důsledku 

konfliktu v těchto dvou zemích poskytla IS 

příležitost k upevnění své přítomnosti v 

obou zemích; vzhledem k tomu, že bývalý 

generální tajemník OSN Kofi Annan dne 

8. února 2015 prohlásil, že invaze do 

Iráku vedená USA byla chybou a 

pomohla vytvořit IS, neboť „snaha o 

vytvoření demokracie, aniž by existovaly 

potřebné instituce, vedla ke vzniku 

zkorumpovaných sektářských vlád; země 

je od té doby nestabilní a stala se skvělou 

půdou pro nástup sunnitských 

radikálních muslimů, kteří se nyní hlásí 

k Islámskému státu“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Javier Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Humanitární krize v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. je přesvědčen, že v důsledku invaze do 

Iráku pod vedením USA a zasahování do 

vnitřních věcí Sýrie vzniklo podhoubí pro 

vznik a šíření IS; odsuzuje úlohu, kterou 

zde sehrály zejména USA, členské státy 

EU, Saúdská Arábie, Katar, Turecko a 

Izrael; připomíná, že tyto země jsou 

odpovědné za povzbuzování tohoto 

konfliktu, a vyzývá zvláště tyto státy, aby 

zmírnily utrpení lidí postižených násilím a 

poskytly azyl uprchlíkům;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Humanitární krize v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. odmítá používání koncepce 

„odpovědnosti za ochranu“, která je 

v rozporu s mezinárodním právem a 

neposkytuje adekvátní právní oporu pro 

zdůvodnění jednostranného použití síly, 

jehož cílem je v mnoha případech změna 

režimu; odsuzuje skutečnost, že mocné 

státy, jako je USA, a NATO si 

jednostranně osobují roli „globální 

policie“; rovněž odsuzuje takzvané 

selektivní letecké údery a rozmisťování 

zahraničních vojenských jednotek; 

odsuzuje pokus organizace NATO o 

nahrazení úkolů, které slouží k uklidnění 

situace a stabilizaci a jež lze provádět 

pouze na základě širokého konsensu v 

rámci Valného shromáždění OSN; 

vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

zvyšováním počtu případů verbování dětí 

a mladých lidí v Iráku a Sýrii; připomíná, 

že dětem a ženám postiženým ozbrojenými 

konflikty je nutné poskytovat zvláštní 
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ochranu;  

Or. en 

 

 


